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ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO.

3 Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e sete, às 16:00 horas, na sede da Secretaria
4 Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião na presença
5 dos membros que assinam esta Ata, e a lista de presença, para analisar e discutir a seguinte
6 pauta: 1) APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE/2007; 2)
7 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TA 02/2006; 3) ELEIÇÃO DE SECRETÁRIO DO COMUS; 4)
8 ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião passou-se ao expediente do dia: A Sra. Ana leu os
9 seguintes documentos: Decreto nº 3915/2007, que incluiu na composição do Comus dois novos
10 membros dos Sindicatos dos Trabalhadores existentes em São Sebastião; correspondência do
11 conselheiro Carlos Aymar, solicitando seu desligamento da Comissão Executiva do Comus;
12 justificativa de falta da conselheira Silva em 16/10/07; Oficio Circular GS/CES/SP nº 030/2007;
13 correspondência do conselheiro Luiz Roberto que versa sobre denúncia contra a empresa
14 Transcap (captura de animais); carta aos conselheiros, referente ao SIOPS-1º semestre/2007.
15 Foram lidas as atas das reuniões 68ª extraordinária; 108ª ordinária; 69ª extraordinária; 109ª
16 ordinária e 70ª extraordinária, sendo todas aprovadas por unanimidade. A Sra. Ana deu as boas
17 vindas aos novos membros. A seguir passou-se a pauta: 1) APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO
18 DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE/2007: O Sr. André informou que a Comissão de Finanças
19 esteve reunida para avaliar os dados detalhados da execução orçamentária do período, bem
20 como os documentos comprobatórios. Apresentou resumo da execução orçamentária, parte
21 integrante desta ata, assim como gráfico detalhando os gastos por programas de saúde,
22 conforme solicitado anteriormente pelo Dr. Capitani. Após esclarecimento de dúvidas, o Sr. Luiz
23 Roberto, representando a Comissão de Finanças, informou que os dados apresentados foram
24 conferidos, bem como esclarecidos os questionamentos, sendo o parecer favorável à aprovação.
25 Colocada em votação, a prestação de contas foi aprovada por unanimidade. 2) PRESTAÇÃO DE
26 CONTAS DO TA 02/2006: O Sr. André informou que os membros da Comissão de Finanças
27 avaliaram os documentos comprobatórios da aplicação dos recursos repassados pela Secretaria
28 de Estado da Saúde para aquisição de material de consumo para controle de glicemia. Informou
29 que foi aplicado nessas aquisições o valor total de R$ 127.351,00, sendo R$ 87.966,63
30 repassados pela SES; R$ 7.613,41 de rendimentos de aplicações financeiras e R$ 31.770,96 de
31 contrapartida municipal. Após manifestação da Comissão de Finanças, a prestação de contas foi
32 aprovada por unanimidade. 3) ELEIÇÃO DE SECRETÁRIO DO COMUS: A Sra. Ana informou
33 que em virtude da saída do conselheiro Carlos Aymar, é necessária a eleição de um secretário,
34 devendo ser do segmento usuário, por questão de paridade entre os segmentos. O Sr. André
35 lembrou que de acordo com o Regimento Interno do Comus, deverá assumir o cargo de 1º
36 secretário a Dra. Zenaide, porém esta manifestou impedimento em assumir tal função, mas que
37 tem interesse em continuar como 2ª secretária. A Sra. Silvia Galhardo se candidatou ao cargo de
38 1ª secretária, sendo aprovada por unanimidade, bem como foi aprovada a manutenção da Dra.
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39 Zenaide como 2ª Secretária. 4) ASSUNTOS GERAIS: a) O Sr. André comunicou sobre a
40 aprovação da regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, na Câmara dos Deputados, e
41 que o assunto está sendo discutido no Senado Federal, versando principalmente sobre a
42 definição do que pode ser considerado “ações e serviços públicos de saúde”, bem como garantir
43 um valor maior para aplicação em saúde; b) Sra. Ana comunicou que será feito um convite à Dra.
44 Tânia Sarak, que participou da 13ª Conferência Nacional de Saúde, para que apresente os
45 principais assuntos lá discutidos; c) Sra. Ana informou que será feita convocação à responsável
46 pelo Centro de Controle de Zoonoses, para esclarecimentos ao expediente enviado pelo
47 conselheiro Luiz Roberto e lido no expediente; d) Sra. Ana avisou que será enviado expediente
48 às entidades que não tem comparecido às reuniões, a fim de não prejudicar o andamento dos
49 trabalhos deste Conselho; e) Sra. Ângela Regina comunicou que chegou ao seu conhecimento
50 que o Município não vem cumprindo determinação legal com relação ao TFD – Tratamento Fora
51 do Domicílio, fornecendo Vale Refeição; que a Sesau está utilizando motoristas de outras
52 secretarias para o transporte de pacientes, sem que estes tenham treinamento para tal. Sra. Ana
53 Cristina solicitou que o assunto fosse enviado por escrito. Sra. Maria Aparecida ponderou que o
54 recurso para o TFD é insuficiente para o custeio das despesas, e que em termos práticos, o
55 Município assume despesa maior ainda, ao fazer o transporte dos pacientes; com relação aos
56 motoristas, lembrou que podem ocorrer incidentes nos quais podem ser requisitados motoristas
57 de outras secretarias, sob pena do transporte desses pacientes ser prejudicado. Nada mais
58 havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após aprovação,
59 será assinada pelos presentes. São Sebastião, 13 de novembro de 2007.

Secretariando:

60 André Fontes dos Santos.
61
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